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ÇEMBERLA YN FRANSA 
~ - -----A 

BUGÜN ················•••• ••P ··· · · · ··· · •••> •••~···· · • • • 

İtalya hariciye. nazırı ~ 
bir nutuk söyliyecek ! 

M öO 01 Ş*fölfTiö~ 
l~ı·zi11c<ı11«l \ <a ı·,ııl•ıı·. 

•••• • • • B 

• • • r 

İnönü, Erzurumdan ayrılmadan Önce, seya
hatleri hakkındaki ihtisaslarını anlattılar . 

• • • • 
: Ankara, 15 IA.A.] - Dün akşam saat 24 de Er-• . 

1 : zurumdan ayrılan Milli Şef lnönü, saat 13 de Erzinca- i 

Vont Ciano 

Paris, 15 1 Radyo) 
l<ont Cia no bu sabah bev · 
lltlrnilel vaziyet hakkında 
'-'&him bir nutuk söyliye 

k:1'tir. Bu nutukta, bugün 
U A vrupao vaziyeti karşı 

• 111da İtalyanın siyaseti i7.ah 
~lunacağı tahmin edilmek 
ltdir .. 

&ir Bulgar heyeti Mos-1 
kovaya gi~ecek 

L\)lldra, 15 (RadyoJ 
~~lecek hafta, bir Bulgar 
'~ltsadi heyeti Moskovaya 
tidecektir. 

~ısır Krahnın amucası 
~lay Cemiyetimize 

Bin f ngiliz lirası 
gönderdiler 

lo.dra, 15 (Radyo) -
~"'r Kralının Amucaları 
tcaa Aıi İngiliz Kızılhaçı-

lt~ bin lngiliz lirası gönder 
"-İttir. Prens Ali Fransız 
~ı.lbaçile Türk Kızılayına 
~~ miktarda teberrularda 
~nmqlardır. 

: na varmış ve büyük tezahüratla karşılanmıştır. : 
: Milli Şef Erzurumdan ayrılmadan önce, şeref ver- : 
: miş oldukları süvarede, seyahatleri hakkındaki ihtisas· : 
• 1 

: larım cemiyete ifade ederlerken, Erzurum ziyaretinden : 
: ve tetkiklerinden memnun olduklarını söylemiş ve de 
: miştir ki: : 
: «Kanunevvel ortasında buraya benim için hasret çek : • • : tiğim bir zevk idi. Sonbaharm sonunda her tarafla yo : 
: lu kesen Enuruma çetin kış giinleri muntazam surette : 
: gelip gitmek, Cumhuriyetin muvaffakiyeti olmuştu'r. Bu : 
• 1 

: neticeye varmak için katlandığımız uzun sabırların : 
1 eziyeti Erzurumluların canlı ve neşeli hayatı içinde, bir : 
: günde unutulmuştur.}) : 

'-·············· ·· .. ··············~···············" 
Son Harbin En Büyük Muharebeleri 

Suamuss 
lar Tam 

Boya 
Helsiaki, 15 {Radyo) 

Haya mabalefeti doJayıaile 

haYa faaliyeti yoktur. Şi 
mali Finliadiyada bir taya 
re düşi\rülmüttilr. 

Londra, 15 [Radyo) 
Rus taarruıu Petsamoda 
yeniden tiddet kespetmiştir. 

Londra, 15 (Radyo) 
Noneçten bildirildiğine gö 
re NorYeç, Finlandiya hu 

lmide Kar
mile Kana 
mıştır 

1 dudunda ,i~detli bir infilik 1 
işi dilmiştir. Jnf il akın, Finlin 
diyalılar tarafından ateıle · 
nen nikel madenlerinde YU 

ku bulduğu zannolunmak
tadır. 

Suamussalmide fİddetli 
muharebeler vuku bulmak 
tadır. Bu mücadeleler o ka 
dar şiddetli devam ediyor· 

[Sonu döıdüncü sayfada] 

ÇünOöler, J©lp©>nDaıra 
ma@HQp ~©lly©rlaır 

Vukubulan bir muharebede 
iki bin Japon öldü. 

- }'nu~ı ıiçilnr.li sayfada -

BAŞVEKİL 

Fransada~i İngiliz 
kuvvetlerini teftiş 

edecek 

B. Çrnıl erlfı) n 

Londra, 15 f Radyo! 

İngiliz Başvekili, F raasada 

İngiliz Sefiri vaziydini tet
kik etmek üze re birkaç giia 
için Fr rnsa va gitmiştir . 

İngiliz tayareleri At
man müstahkem 

mevkilerinde 
Londra 15 (Radyo) -

Dün İngiliz tayarclcri Al

man müstahkem hatları l"e 
nehir ağızlarında uçmutlar
dır. 

Bir f ngiliz Sarnıç ge
. misi torpillendi 
Londra, 15 {Radyo) 

7390 tonluk bir İngiliz Sar· 

nıç gemisi, Şimal denizinde, 
bir Alman tahtelba hiri ta 
rafından torpillenmiştir. 

---
Yurdumuzun güzel yemi.i

lerini yemek hem bir zevk. 
hem de bir vatan meselesidir. 
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BELDIYE REİSi DiYOR Kİ : Bisiklet teşvik 
Müsabakalan yanfl 
saat onda yapılacak 

Şehir Karan1ıkta Kalmıyacaktır. 
lhtikaı· Yııpaıılaı· H•ıkkında Kanuni 

Takibat Y iıpılacaktır. 
Bisiklet Azahiının, ~ 

liibler arasında tertip e _ 
bisiklet teş•ik müaba!:! 
ları, yaran saat 10 da y-r 

Valimiz 

Bugün Ankaraya 
gidiyor. 

Valimiz Recai Güreli bu 
sabah Kütahya trenile An· 
•araya gidecektir. Valimiz 
tlahiliye vekiletile temasta 
haluoacak ve ıebir plimmo 
biran evvel ikmal ettirilme
.; için çal1Şacaktır. 

Muhtarlar 

Valimizin dyasetinde 
bir toplanb yaptılar. 

Merkeze baih köy muh
tarlan, dün umumi meliı sa
lonunda vali Recai Güreli
llİll başkanlığında bir top· 
Jantı yaprniflardır. 

Bir saat devam eden bu 
topıantının esas mevzuunu 
teıkil eden ana hatlardan 

· biri, 940 yılı bütcelerinin ter 
tip ve tanzimi idi. Bu bu· 
ıuıta valimiz, icabeden di· 
rektif1eri verdikten sonra, 
köy kalkınması bakkmda da 
ayrıca izabat vermiştir. 

Yeni sene başıadan itiba
ren köylerimizde bilkmum 
7ollar, fidanlıklar ve mek
teplerin inşasına başlana -
cakhr. 

Tecavüz etmek 
istemiş 

Anafartalar mahallesin 
t1en Osman oğlu 14 yaşla
nnda Ali isminde birisi ay 
m mcthalleden kunduracı 
l.mailio 6 yaşlarındaki ço 
cağuna sataşbğından ve ço 
cuk yilz vermediğinden Ali 
Jİ tokaUadığı iddia edil
miş her ikıside yakalanarak, 
laaklarında tanzim edilen 
ewakla bir lıkte adıiyeye 
weriimittir. 

Şehrimiz elektrik santra- 1 
lının mazotsuz kaldığı ve 
bu yüzden de yakında cer
yanın kesileceği hakkındaki 

1 
halk arasında dolaşan bazı 
ıayialar etrafında, dün be- 1 

lt!diye reisi Naci Kodaoazı 
ziynet ederek kendisinden 
bu işin aydınlatılmasını rica 
ettik. 

Bu hususta Naci Koda 
naz şu beyanatta bulundu: 

Dünya vaziyeti dola 
yısile mazot istok etmenin 
imkanı yoktur. 

maddeleri üzerinde sıkı kont 
rol yapmaktadır. ihtikar 
maksadile fiat yükseltenler 
hakkında kanuni takibat 
yapılacaktır . 

Yine bu cümleden eşya 
fiatlannı biJdiren ve ber •a-
tandaşın görebileceği bir 
şekilde etiketler aımak 

mecburiyeti konmuıtur. 

Türkdili de, hükumetimi
zin el koyduğu bu i,lerin, 
pek kısa bir zamanda dü 
zeleceğini ümit etmektedir. 

Daimi Encümen top
lantlsı 

lacaktar. _ -~k 
Yarışlara iştirak e~ 

istiyen bilümum be•~ 
gençler, bugün saat 11 ~ 
kadar isimlerini Gençlik "' 
liibüne yazdırmaları ı..-
dır. _ _ __.i 

Yarış, İnhiaarlar ~ 
önünden başlayacak ve "' 
şaköyüne kadar gidilip I'. 
lindikten sonra, Ha ..... 
önünde hitam bulac11kW°' 
Buranın mesafesi 30 W" 
metrededir. Bu yanfla il 
rece alanlar, gelecek ~ 
da aynı dereceyi maba . 
ederlerse şehriıni:ıde•. ~ 
ğer kuliiplerle final ma\l""'" 
iştirak edeceklerdir. _ 

Viliyet Daimi Encümeni IS gün sonra, şehri"!İe 

Santralın aylık ihtiyaçla
rını imkan dahilinde temine 
çalıtmaktayız. Ticaret veki· 
letiae müracaat ettik. On 
lar da, ihtiyacımız olan ma
zotun gönderilmesi için gaz 
kumpanyasına emir verdi
ler. 

Vali Recai Gürelinin baş de, mülhakat kalupleriai• • 
1 kanlığmda toplanarak, hu iştirak!l~ fi.nal maçı ~~ 

sui muhasebe memurları 1 ~.k' .bınncı gele~e bı 
Buna nazaran, elektrik 

ceryanının kesileceğini, bal
kın gaz ve lamba tedarik 
etmesi hakkındaki şayialar 
asılsızdır. Yalnız tenviratı 
umumiye lambalarında ta
sarruf yapmak zaruretinde 
yiz 

Bu izahatı aldıktan sonra, 
son haftalar içerisinde şeh
rimizd.:ki gıda ve diğer bil
umum maddelerin birdenbi
re yükselişinin sebeplerini 
ve bunlara karşı alınacak 

tedbirleri sorduk. Naci Ko
da naz bunlar hakkında da 
ezcümle dedi ki: 

Bu buıus etrafında, vali· 
mizin riyaseti altında tica
re t odasında bir toplantı ya 
p1ldı. Bu münasebetle, piya-

sada muhtelif eşyalar üzerinde 
fiat yükselişlerinin sebepleri 
v e bunlara amil olan işlerin 
nder olduğu görüşüldü. Ti 
car t odası, bu hususta mü 
tal euım yakında bir rapor 
ha inde verecektir. 

Esaııen belediye, gıda 

için üç yüz adet tercümei ıkmcıye k.o~ aaa tı Ye . a::: 
b 1 k .1 f d . cüye de bısıklet feaer1 a vara aaı ı e na ıa aı-

1 
k . 

. . . k f k k ece tır. • resı ıçın eı avra ı mu a ______ _ 

vele ~e ölçü cetvellerinin ı Ayvalıkta 
mübayaasını, Bandırma- Gö-

nen yolunun s+400 üncü ki- B 1 e t•n mAh ... 
lometreıindeki ahıap köprü- U YI Z Y 1 (pf 

nün beton armeye tahvili sulü iyidir. 
ışını, l~alıkesir · Edremit ., 
yolunun mebdeden 10 ncu Yağlarda yükseliş ,0-
kilometre arasındaki bozuk ze çarpmaktadır• 
kısım için taş ihzarı itinin Ayvalık, [Husui) - !'J 
eksiltmeye konulmasını, Ilı- yıl zeytin mahsulü çok ır 
ca - Bürhaniye yolunun 52 dir. Kazamız zeytincile~ 
-102+ 700 ncü kilometre hummalı bir faaliyet , 
leri arasındaki bozuk kıs- çarpmaktadır. Toplanan.,,. 

tinler fabrikalara sevk-" 
mının tamiri için taı ve 

lerek işlenmektedir. 
kum ibzarının emaneten yap- -*6ıl 

Yağ' fiatları günden ı--.... 
tırılmaaı ve bu meyanda yükselmekte ve limanı~ 
dairelerden gelen diğ'er ecnebi firmaların gemi.,,, 
masraf evrakı üzerinde tet- gelerek fazla miktar da 1 
kikat icra ederek kararlar ftlmaktadır. Bu meyanda!! 
vermiş ve toplantı nihayet ltalyan vapuru kazamı~ 
bulmuştur. yağ' almak üzere limanı_. 

Tasarruf her insan için ha
yati bir zarurettir. Onun için 
bankada paranız , evini:ıde 
kumbaramı bulunsun. 

za gelmiştir. Bu yQıde'• 
halkımızın elinde me.,; 
yağlar dolgun bir fiatla ~ 
tılacağından, herkeste iti' 
sevinç hi11edilmektedir. 
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SON HABERLER 
... !.FIFTF .... 1 ... mıuaıııı•ılH ......... 11111111mlllllllll 

ÇEMBERLAYNIN BEYANATI 1 Çinli~ 
Japonlari mağlup 

lın;a ııy•ı, ı•oı~n)r<ı 'l't•ca viizünii U ııut
tlrıııit k iein (~ih•ıııııı Nazarlarıııı Fin-

;,, 

lılndİ)'<tya Çevirıııek isti)Tt)t·. 
riliz gemileri, düşman faik de olsa çarpışacaktır 

l loadra, 15 1 Radyo J 1 garp cephesinde yaptığı • • • 
~~elril Çemberliyn Avam teftişleri ve intibalarını an· JngıJızler 
~raamm dünkü toplan latm11 ve sözü dünkü deniz 
~a. Fiallndiyamn uğra harbine çevirerek şuuları 

ediyor. 
Paris, 15 1 Radyo 1 -
Çin mukaveoıeti, Japu· 

ların şimdiye kadar işgal et· 
tikleri hattı terketmeğe 
sevketmiştir. 

Mağlup olan Japonlar, 
Kanton ve Şanıdaki ilk 
siperlerine çekilmeğe mec 
bur kalmışlardır. 

Japonlar geçen gün ••-
kubulan muharebede iki 
bin ölü vermişlerdir. \ tecavDzden bahsetmif illve etmittir: 

._ tarplf hlı dilşmandan çok - Harp gemilerimiz, diif· 

.. ~ az olan Finlindiya ı mam nerede bu· 
ch.a.aaa gösterdiği yilk- turlarsa bulunsunlar, velev 
~ IDaTaffakiyetleri teba 1 kendilerine faik dahi ols~, 
~ cttirmif ve şunları s&y 1 onunla çarpışacaklardır. Nı 

Gülle ile delinmiyen 
otomobil lastiği icat 

ettiler . 
Londra, 15 (Radyo! 

Almanya, lranda pro-
1 paganda yapıyonnUf 

.._İttir: tekim, dünkil deniz harbin-
- Raaların Finlindiyaya de Alman gemisinin topla 

'-'•Yllzl, dünyanın vicdanı- rı biıimkile~n toplarında~ 
•lerlaleriae tahrik etmiş bilyük oldugu halde gemı-

\ B. tecarizl, Almanya lerimiz kabra~~nc~ ateş 
taı'W'ip etmektedir. Biltiln açmışlar. ve denızı. bır ~or-

dt,ı .. tı f" il d" san mcsınden temızlemııle· .. er ın n ıyaya yar . . 

İngilizler askeri kamyonlar 
için kurşun ve gtillenin de· 
lemediği listikler icat et 
etmişlerdir. 

Bunlara bir gGlle isabet 
ettiği zaman tekerlekler kı 
rıhyor, fakat liıtik delin 
miyor ve bu liatikler tek· 

Loodra, 15 (Radyo) -
Türkiye hükümeti nezdiatle 
propagandaları fayda ver 
meyince Alll)anlar, propa 
gandalarım Irana tevcih et
mişlerdir. 

Londra, 15 (Radyo)-AI 
man radyosu tarafmdan ve 
rilen lngiltere ile lrama 
arası açaJdığı hakkındaki 
haberlerin ash yoktur. _..1! la d-L d mışlerdır. •• 

ıaa1yor r Ye aaa a ı .... ~-=--==-===-=-=-==~=-:=::::a===========:================~========--==-=-=-=c::-=--==-
::::"1;:~,~;•~:!:: Graf Spee Alman zırhlısı Montivodada bekliyor 

rar kullanılıyor. 

~:.:=:. ~:~· ;;:~~~ BE S -1 N G 1 L 1 Z HAR P GEM 1S1 AL-
'••ı· evvelce f abrikalan-

-..._ WDal')alDlf ' olduğu ta- 1 N B E K L 1 y o R t;-:;:,:=;at:m;;t~~~. t;. M A N z 1 R H L s 1 1 
'- •ynca tayare ve malze- AJ hJ U J • • • 

ıladercce;iz ve tecavil man zır ısını ruguay tersane en tamır etmıyor 
bu soıi kurbanına eli

'ltctea ıelen yardımı ya-
'-caiu. 
~ ... propaıanduı, Al

~•Janıa Polooyaya yaptı 
" tecavilzil unutturmak 

cihanın nuarlannı Fin
diyaya çekmek iıtiyor. 

•Jırl Alman yanın Polon· 
'-ra auıl taarruz ettitini 
"-t.aıyacağaz. Almanyaya 

'lt mücadelemiz devam 
~ektir. · Ta ki, medeni 

'rapa zorbalıktan kurtul 
il.. l> 

a.. Bapekil, bundan sonra 
"1İıadiıtanla do~inyonların 
\ a.terdilderi büyült fedakar 

~•rdıa ltalısetmif, Kana 
a.: AYuaturalya ve cenubi 
T\ltikadan gelecek olan ye 

1 
~ırıare filolariyle taya 

'tıleria barekete müheyya 
'1d11klarını söylemif, Krahn 

Londra, 15 !Radyo] - vetJi olduğunu söylemekte· ı 
Milli Müdafaa Nazırı, Lord 1 dir. 
lar kamarasında Fon Graf 1 Aynı mehafil, Montevido 
Spee gemisi hakkanda be:· j harbinin ingiliz krovazörle
yana tt.ı bulunmuştur. j rinin nelere kadir olduğunu 

Graf Spee, Montavidodan gösterdiğini zikretmekte 
gece 11, tS de ayrılmadığı dirler. 
taktirde harbin sonuna ka Londra, 15 [Radyo] 
dar Urugovay tarafından 19:l8 tarihli hava itilafı bi 
tevkif edilect:ktir. taraf bir geminin tamiri iç 

Urugovay hükümetinin in 24 saatten fazla kal 
Spee yüzünden mü~kül va masıoı kabui eder. Yalnız 
ıiyette olduğu söylenmek gemi bir düşman tarafından 
tedir. yaralanmışsa daha fazla ka-

Diğer taraftan Urugovay lamaz. 
hükumeti, Graf Speenin Grof Spee, limandan ay-
vaktile batırmış olduğu gc:: rılrnadığı takdirde tevkif 
milerden aldığı esirleri ser olunacaktır. 
beat bırakacaiını \'adetmit Londra, 15 (Radyo l 
tir. Alman cep gemisi denize 

ingiliz mehafili, Graf Spee çıkabilecek vaziyette ise de 
nio 11 inçlik toplarla mü muharebeye girişebilecek bir 
cebbez olduğunu ve İngiliz halde değildir. 
krovaziSrlerinden çok kuv Bugün gemiyi mütehassıs· 

lar muayene etmişlerdir. 
11 Pusluk toplarından a( · 

tı tanesinin kullanılmaz hal 
de bulunduğu ıiSylenmekte 
dir. 

Londra, 15 [Radyof · Ajaks 
ve Eşilus gemilcrile beraber 
beş ingiliz harp gemisi Moa 
tevit açıklarında Graf Spe 
e\'i beklemektedir. 

lngiliz krovazörO Ekseter 
limanına girmif, yaralaaır 
yaralanmaz uzakla,mıthr. 

Londra, 15 (Radyol -
Uruguvay resmi makamlan
nın Graspeenin kalma11na 
müsaade verip vermediği 

mecbuldür. ilk haberlere gi
re müddetin kırk sekiz sa -
at daha uzatıldığı, sonraki 
haberlere göre daha uzah
lacağı biadirilmektedir. 

Montevido tersanelni Gr
[Sonu dördüncü sayfada) 
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Son harbin en büyük 

muharebeleri 
thf huafı birinci sayfada! Taarruza başlamadan ev· 

ki. beraz karlarm üzerinde vel Finlandiyalıların kendi 
lnp kırmızı kan izlerini ta- isteklerile tahliye ettikleri 
kipetmek mümkündür. Bu- hudud civa'1ndaki köy ve 
rada cereyan eden mubare kasabalar hala yaomakta
lıteler ıoa harbin en büyük dır. 

maharebeleridir. Bu şiddet Londra, 15 { Radyo ] 
te ••harebeler Polonyada Finlandiya resmi tebliğine 
da •aka bulmamışbr. göre, Karelideki mevzii mu-

Fi•lindiyalılar bu mınta harebelerde on bir Sovyet 
kaya yeai kuvvetler sevket tankı tahrip edilmiştir. 
mektedir. Şarkta, Ruslar netice ala 

mamaktadırlar. Ruslar So-
Helainki, 15 [Radyo 1 vide boğucu gazlar kullan 

Finlindiya merke:ı cephesine maktadırlar. Borkuo adala 
yapıla• Rus taarruzu akim rım Finlandiya filosu bom-
kalml§tır. 1 bardıman etmiştir. 

Bwada mukabil taarruza Londra, 15 ( Radyo J -
ıe~en Fialandiyahlar, budu- Üç gün devam eden muha · 
ela otuz kilometre mesafeye rebelerde iki Sovyet alayı 
kadar koğalanmışlardır. imha edilmiştir. 

Belediye ihtisas 
mevkileri 

#'D1Uoowmum1111••nmııııııınıı••-ııt111110 

1 TÜRKDİLİ MATBAASI == == ---....--1 
![; Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı altında 
ı gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. 
c:::: 14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karilerioe 
~ hizmet eden « TÜRKDİLİ » gazetesi bu suretle dah• 
1 geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 
Eii •• • • 

; TURKDILI MATBAASI 
55 
~ -E!!I 
§fi 
liiiii 

1 ,_ 
ı ii == a 
1 
== 
Ei = == ee 

Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına ce· 
vap verecek. herkesi memnun edecek bir şekle ko· 
nulmuştur. 

• 
TÜRKDİLİ MATBAASI 
Her yerden sipariş kabul 

kilde hazırlar. 

DİKKAT: Matbaa i 

eder ve istenildiği şe· 

rile alakadar· her türUf 
§ muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 
== • 

1 Türkdili matbaa~ı - Balıkesir 
cı=I& 

'il~~-nıuıııııııınınııııııınııınımuıınn1111~1nıııınnıııınını•m•ııınıinanııım 
•11. __./ ______ _,,.--=- ---- - ;...._ ___ _ 

,uu•auuuuıııııııııuıımwıuınıoımıuııun111~~~11~ . • 
KIRTASiYECi . 
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K A O R i UZ KUR"' 

Kayıp bono TO RK Dl LI :+:I KADIN HASTALIKLARI VE DOGU"4 
Ziraat bankası Balıkesir 1 -Günlük sivasi gazete ' BİRİNCİ SINIF MÜTEHASSISI 

tnbe•inden aldığım 23-12-.939 . 
d 1. [400 14052] j Sahibi : Balıkesir mebusu ~ ... el Ye - nu- w Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 

maralı ve 416 Jirahk Yade HAYRETTİN KARAN ~ . . 'f 
li te•diat bonomu zayi et t61 PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAA 
tim. Yenisini alacağımdan Neşriyat müdi.irü 115 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL 
eskisinin hükmi olmadığı FUAT BİL' AL VE TEDAVİ EDER. 
ili• ol•mır. Yıllı~ı: 800, altı aylığ"ı 400 kr. t 

Balya maden tir- Sayısı (3) kuruştur. 1 ~~~~[Ef.~lfjf.Jôı-lfjÇt 
ketinde bekçi 
f skender Araf Adres: Balıkesir Tilrkdili 

Bamldı~ı yer: Türkdili matbaası-Bahkesif' 


